OBEC VŘESINA

Zápis č. 74/2017 z jednání rady obce dne 2.5.2017

Přítomni:

Jitka Kozelková
Ing. Vladimír Vašinek
Ing. Jiří Augustin
Ing. Martin Lička
Pavel Pokorný

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
člen rady
místostarosta obce

Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnění usnesení
Žádost o finanční příspěvek
Nabídka firmy Garanta
Stanovisko k napojení silnice I/11 na ulici Vřesinskou
Vstupní vrata do hasičské zbrojnice
Zahrádky na pozemku obce u knihovny
Dokončení projektové dokumentace parkoviště u Mateřské školy
Arboristické ošetření aleje u hřbitova
Plnění rozpočtu a hospodaření obce

Rada obce jednomyslně schvaluje program jednání.
1.

Kontrola plnění usnesení

Rada provedla kontrolu plnění usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
2.

Žádost o finanční příspěvek

Radě obce Vřesina byla předložena žádost společnosti Linka Bezpečí o finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč.
74/ 633 Rada obce Vřesina jednomyslně zamítla žádost společnosti Linka bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní
95, Bohnice, 181 00 Praha, o finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč. Žádost je přílohou č. 1-74
tohoto zápisu.
3.

Nabídka firmy Garanta

74/ 634 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s nabídkou firmy GARANTA CZ a.s. se sídlem Kněžská
365/22, 370 01 České Budějovice, za realizaci výběrového řízení k opravám místních komunikací
a administrace dotačního titulu ve výši 28 000,- Kč dle přílohy č. 2-74 a jednomyslně schvaluje
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smlouvu na předmětnou činnost dle přílohy č 3-74 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
jejím podpisem.
4.

Stanovisko k napojení silnice I/11 na ulici Vřesinskou

Místostarosta obce p. Jiří Augustin se zúčastnil schůzky na ŘSD v Ostravě k situaci okolo I/11. Zástupci ŘSD
žádají o vyjádření obce Vřesina k možnosti napojení nově vybudovaného úseku silnice I/11 od Globusu za
letním koupalištěm Poruba pro osobní automobily jedoucí na Opavu. Rada obce zásadné nesouhlasí
s možností/hrozbou uzavření silnice III/4692 Vřesina - Poruba, které by bylo důsledkem tohoto řešení.
Podle Ing. Částky k Krajského úřadu by toto omezení dopravy mezi Vřesinou a Porubou v krajním případě
mohlo trvat i 10 let.
74/ 635 Rada obce Vřesina jednomyslně důrazně nesouhlasí s navrženou variantou provizorního
odklonu tranzitní dopravy od křižovatky silnic II/647 x III/4692 po ul. Vřesinské v Ostravě
Porubě na silnici I/11 ve směru na Opavu, která byla předložena na jednání v sídle Ředitelství
silnic a dálnic v Ostravě – Mariánských Horách dne 24. 4. 2017, v případě, že v důsledku této
úpravy dojde k dopravní uzávěře na silnici III/4692 a tím fakticky „odříznutí“ obce Vřesiny od
Ostravy-Poruby.
5.

Vstupní vrata do hasičské zbrojnice

V souvislosti s možným převodem osobního vozidla VW Caddy z HZS Moravskoslezského kraje pro jednotku
JSDH Vřesina se rada rozhodla opravit obě vrata hasičské zbrojnice tak, aby vyhovovala technickým
požadavkům pro výjezdní techniku. Informace o možném převodu vozidla, který by jednotce zabezpečil
přepravu na místo zásahu je přílohou č. 4-74 tohoto zápisu.
74/ 636 Rada obce jednomyslně souhlasí s pořízením nových vrat pro budovu hasičské zbrojnice a
pověřuje člena rady Ing. Martina Ličku administrací výběrového řízení a oslovením odborných
firem k předložečním cenových nabídek do 30.5.2017.
6.

Zahrádky na pozemku obce u knihovny

V souvislosti s rozšířením projektové dokumentace k parkovišti u mateřské školy byl zjištěn rozpor mezi
katastrální mapou a zákresem zahrádek, který je použit k vykazování výše nájmu. Geometrické zaměření
zároveň bude sloužit jasko podklad projektantovi pro rozšíření parkoviště.
74/ 637 Rada obce jednomyslně souhlasí s vyhotovením skutečného geometrického zaměření zahrádek
u mateřské školy k vyhotovení inventarizace ploch zahrádek a pověřuje starostku obce Jitku
Kozelkovou vystavením objednávky na tuto geodetickou službu.
7.

Dokončení projektové dokumentace parkoviště u Mateřské školy

74/ 638 Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Taláška, Hájová 108, 747 62 Mokré
Lazce, IČ: 01593145 na rozšíření parkoviště u mateřské školy ve výši 58 tis Kč. za zpracování
projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení v rozsahu dle přílohy č. 5-74 a pověřuje
starostku obce Jitku Kozelkovou přípravou smlouvy o dílo a jejím předložením radě na
nejbližším zasedání rady obce.
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8.

Arboristické ošetření aleje u hřbitova

Lipová alej u hřbitova vyžaduje péči vzhledem ke stavu stromů i možnému pádu suchých větví apod. Jedná
se o provedení zdravotních řezů, provedení vazeb, odstranění jmelí či umístění krytů dutin. K realizaci
zakázky bylo osloveno šest firem zabývajících se zdravotním ošetřením dřevin. Ze tří došlých nabídek rada
vybarala na základě nejnižší nabídkové ceny.
74/ 639 Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou firmy ZO ČSOP 67/09 SEKOS - Jeseníky se sídlem
Albrechtická 2329/98, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ: 71251197 ve výši 48 790,- Kč
za odborné ošetření lípové aleje u hřbitova a pověřuje starostku paní Jitku Kozelkovou
vypsáním objednávky. Nabídka je přílohou č. 6-74 tohoto zápisu.
9.

Plnění rozpočtu a hospodaření obce

74/ 640 Rada obce projednala hospodaření obce za období 1-4 2017. Podle výkazu FIN 2-12 jsou celkové
příjmy obce za toto období po konsolidaci ve výši 12 654 992,74,- Kč, což je plnění ve výši
31,38% proti upravenému rozpočtu. Splátky obou úvěrů jsou spláceny v termínu. Přílohou č. 774 tohoto zápisu je výkaz FIN 2-12 sestavený za období 1-4/2017.

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

